
 Затверджено 
 
розпорядження голови обласної  
державної адміністрації 
 
18.08.2004                      № 359 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

План заходів  
щодо реалізації завдань, визначених Посланням Президента України до Верховної Ради України  

“Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році” та Програмою діяльності Кабінету Міністрів України “Послі-
довність. Ефективність. Відповідальність” у 2004 році 

 

№ 
Зміст завдання згідно з  

розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 28.07.2004 № 522-р  

Зміст заходу  
облдержадміністрації 

Термін  
виконання 

 
Виконавці  

 

Здійснює  
контроль  

виконання 
 

1 2 3 4 5 6 
ІІ. 6. Розвиток соціальної сфери * 

2.1. Підвищення якості життя населення ** 
1.  Підвищення якості життя населення, 

забезпечення динамічного і гармо-
нійного розвитку людини, її духов-
них, життєвих та інтелектуальних 
якостей, соціальної справедливості 
та зниження рівня бідності 
 

Забезпечити реалізацію захо-
дів обласної програми боро-
тьби з бідністю на 2001-2005 
роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 09.11.2001 
№ 1  

Протягом 
року 

Головне управ-
ління праці та 
соціального за-
хисту населення 
облдержадмініст-
рації 

Світлицький А.А. 

2.  Забезпечення реалізації конститу-
ційних прав і свобод громадян шля-
хом поетапного наближення держа-
вних соціальних гарантій до прожит-
кового мінімуму, зокрема щодо 
впровадження мінімальної заробіт-
ної плати у розмірі 237,0 грн. з вере-
сня 2004 року та поступове досяг-
нення у 2007 році 100% прожитково-
го мінімуму  

Підготувати та подати пропо-
зиції щодо включення до про-
екту регіональної угоди між 
обласною державною адмі-
ністрацією, обласним союзом 
підприємців (роботодавців) 
“Потенціал” та обласною ра-
дою профспілок на 2005-2006 
роки положень щодо забезпе-
чення реалізації державної по-
літики з питань оплати праці 
та соціального захисту насе-
лення 

Грудень 
2004 року 

Головне управ-
ління праці та 
соціального за-
хисту населення 
разом з іншими 
структурними 
підрозділами         
облдержадмініст-
рації, райдерж-
адміністрації, 
міськвиконкоми 
міст обласного 
значення 

Світлицький А.А. 

 *- тут і далі розділи Послання 
**- тут і далі розділи Програми 

    



 2

1 2 3 4 5 6 
3.  Подальше реформування системи 

оплати праці, підвищення її питомої 
ваги в структурі грошових доходів 
населення, збільшення частки фонду 
оплати праці в собівартості продук-
ції, валового внутрішнього продукту 

Забезпечити реалізацію в об-
ласті  Концепції подальшого 
реформування оплати праці в 
Україні 

Грудень 
2004 року 

Головне управ-
ління праці та 
соціального за-
хисту населення 
облдержадмініс-
трації 

Світлицький А.А. 

4.  Ліквідація заборгованості із виплати 
заробітної плати на діючих підпри-
ємствах до кінця 2004 року 

Забезпечити виконання Указу 
Президента України від 
25.05.2004 № 576/2004 “Про 
невідкладні заходи щодо за-
вершення погашення забор-
гованості із заробітної плати” 
та обласної програми дій що-
до ліквідації заборгованості 
із виплати заробітної плати 
працівникам області  
 

Грудень 
2004 року 

Головні управ-
ління, управління 
та інші структур-
ні підрозділи     
облдержадмініст-
рації, територіа-
льні органи 
центральних ор-
ганів виконавчої 
влади, райдерж-
адміністрації, 
міськвиконкоми 
міст обласного 
значення 

Світлицький А.А. 

5.  Підвищення якості робочої сили з 
урахуванням потреб ринку праці 
Надання безвідсоткової позики без-
робітним громадянам, зареєстрова-
ним у державній службі зайнятості, 
для ведення особистого селянського 
господарства та для підприємниць-
кої діяльності  

Забезпечити реалізацію захо-
дів програми зайнятості на-
селення Запорізької області 
на 2004 рік, затвердженої рі-
шенням обласної ради від 
19.12.2003 № 17 
 

Протягом 
року 

Головне управ-
ління праці та 
соціального за-
хисту населення 
облдержадмініст-
рації, обласний 
центр зайнятості 
 

Світлицький А.А. 

6.  Збільшення фінансового ресурсу пен-
сійної системи шляхом скорочення 
кількості пільг щодо сплати внесків 
до Пенсійного фонду, забезпечення в 
повному обсязі розмежування джерел 
фінансування пенсій, призначених за 
різними пенсійними програмами  

Завершити розмежування 
джерел фінансування пенсій, 
призначених за різними пен-
сійними програмами  
 
 
Надати обґрунтовані фінан-
сові розрахунки щодо компе-
нсації сільськогосподарським 
підприємствам – платникам 
фіксованого сільськогоспо-

Вересень 
2004 року 

 
 
 
 

Протягом 
року 

 
 
 

Головне управ-
ління Пенсійного 
фонду України в 
Запорізькій облас-
ті 
 
Головне управ-
ління Пенсійного 
фонду України в 
Запорізькій облас-
ті 

Світлицький А.А. 
 
 
 
 
 
Світлицький А.А. 
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дарського податку витрат, 
пов’язаних із сплатою ними 
на загальних підставах стра-
хових внесків на загально-
обов’язкове державне пен-
сійне страхування в Держав-
ний бюджет 2005 року 
 
Забезпечити контроль вико-
нання розпорядження голови 
облдержадміністрації від 
24.03.2004 № 124 “Про невід-
кладні заходи щодо погашен-
ня заборгованості по плате-
жах до Пенсійного фонду 
України”  

 
 
 
 
 
 
 
 

До 
01.10.2004  

 
 
 
 
 
 
 
 
Головне управ-
ління Пенсійного 
фонду України в 
Запорізькій облас-
ті, райдержадміні-
страції, міськви-
конкоми міст об-
ласного значення 

 
 
 
 
 
 
 
 
Світлицький А.А. 

2.2. Створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини ** 
7.  Формування концептуально нової 

сімейної політики, розроблення про-
ектів законодавчих актів, зокрема 
Національної концепції демографіч-
ної політики, Законів України “Про 
державну підтримку подружніх пар 
репродуктивного віку, які не мають 
дітей”, “Про державну підтримку сі-
мей на виховання дітей”, прийняття 
нормативно-правових актів з питань 
забезпечення реалізації положень 
Сімейного кодексу України 

Розробити проект обласної 
програми “Підтримка подру-
жніх пар репродуктивного ві-
ку, які не мають дітей” 

Грудень  
2004 року 

Управління у 
справах сім'ї та 
молоді облдерж-
адміністрації 

Світлицький А.А. 

8.  Забезпечення підтримки сімей з ді-
тьми шляхом надання адресної до-
помоги та запровадження пільгового 
оподаткування сукупного доходу сі-
мей з дітьми залежно від кількості 
дітей, запровадження інституту до-
машніх вихователів для підтримки 
матерів і батьків в їх самореалізації 
 

Забезпечити проведення об-
ласної акції “Серце віддаю 
дітям” 

Протягом  
року 

Управління у 
справах сім'ї та 
молоді облдерж-
адміністрації 

Світлицький А.А. 
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9.  Підвищення розміру державної допо-

моги при народженні дитини та по 
догляду за дитиною до трьох років, 
нормативно-правове забезпечення за-
провадження депозитних рахунків на 
ім’я кожної новонародженої дитини 
для накопичення коштів до її повно-
ліття, запровадження державної фі-
нансової підтримки дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківської опіки 
та піклування при досягнення ними 
повноліття 

Розробити проект програми 
„Центр постінтернатної адап-
тації для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування” 

Грудень  
2004 року 

Управління у 
справах сім'ї та 
молоді облдерж-
адміністрації 

Світлицький А.А. 

10.  Збільшення кількості оздоровлених 
дітей шкільного віку шляхом розви-
тку мережі дитячих оздоровчих за-
кладів, у тому числі їх цілорічного 
функціонування, забезпечення оздо-
ровлення у 2004-2005 роках відпові-
дно 40 і 50 відсотків таких дітей 

Забезпечити оздоровлення 
дітей шкільного віку 

Протягом 
року 

Управління у 
справах сім'ї та 
молоді облдерж-
адміністрації 

Світлицький А.А. 

11.  Забезпечити виконання Державної 
програми запобігання бездогляднос-
ті дітей на 2003-2005 роки 

Забезпечити реалізацію захо-
дів обласної програми запобі-
гання дитячій бездоглядності, 
затвердженої рішенням обла-
сної ради від 25.04.2003 № 13  

Протягом 
року 

Служба у спра-
вах неповноліт-
ніх облдержад-
міністрації 

Світлицький А.А. 

12.  Розширення мережі центрів соціаль-
них служб для молоді та їх спеціалі-
зованих формувань, в тому числі у 
сільській місцевості, для соціального 
супроводження та соціального пат-
ронату сімей, дітей, молоді, які опи-
нилися у складній життєвій ситуації 
 

Сприяти створенню сільсь-
ких і селищних центрів соці-
альних служб для молоді  

Протягом  
року 

Управління у 
справах сім'ї та 
молоді облдерж-
адміністрації, 
райдержадмініс-
трації, міськви-
конкоми міст об-
ласного значення 

Світлицький А.А. 

13.  Інтеграція системи вищої освіти в 
європейський простір, створення 
умов для входження України в так 
званий Болонський процес, суть яко-
го полягає у формуванні в перспек-
тиві загальноєвропейської системи 
вищої освіти як шляху забезпечення 

Підготувати та подати Мініс-
терству освіти і науки Украї-
ни  пропозиції щодо оптимі-
зації мережі вищих навчаль-
них закладів ІІІ-ІУ рівнів ак-
редитації та інтеграції вищих 
навчальних закладів І-ІІ рів-

Листопад   
2004 року 

Управління осві-
ти і науки обл-
держадміністра-
ції 

Сізінцова Л.А. 
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можливості працевлаштування гро-
мадян на європейському просторі 

нів акредитації 

14.  Реалізація політики розвитку і засто-
сування мов в Україні, утвердження 
державної мови в усіх сферах су-
спільного життя, удосконалення сис-
теми безперервної мовної освіти згі-
дно з Національною доктриною роз-
витку освіти 
 

Забезпечити:  
  реалізацію обласної програ-
ми розвитку і функціонування 
української мови на 2004 – 
2010 роки, затвердженої рі-
шенням обласної ради від 
19.03.2004 № 21; 
  висвітлення у друкованих та 
електронних засобах масової 
інформації актуальних питань 
розвитку і функціонування 
української мови і завдань 
щодо піднесення її престижу;  
  проведення щорічних облас-
них журналістських оглядів – 
конкурсів творчих робіт з 
пропаганди рідної мови 

Протягом 
року 

 

Управління осві-
ти і науки обл-
держадміністра-
ції 
 
 
 
 
 
 

Сізінцова Л.А. 

15.  Розроблення проекту Державної 
програми інтеграції науки, освіти та 
виробництва на 2006 та наступні ро-
ки 

Розробити та затвердити в 
установленому порядку про-
ект Регіональної інноваційної 
програми  
 

Грудень 
2004 року 

Управління освіти 
і науки разом з 
іншими структур-
ними підрозділа-
ми облдержадмі-
ністрації, рай-  
держадміністрації 

Сізінцова Л.А. 

16.  Передбачення під час розроблення 
проекту державного бюджету цільо-
вої підтримки статутної діяльності 
національних творчих спілок, теат-
рально-видовищних закладів, онов-
лення їх репертуару, фінансування 
поповнення Державного музейного 
фонду України і бібліотечних фондів  

Подати головному фінансово-
му управлінню облдержадмі-
ністрації пропозиції до  проек-
ту обласного бюджету на 2005 
рік щодо цільової підтримки 
статутної діяльності обласних 
відділень національних твор-
чих спілок, театрально-
видовищних закладів, онов-
лення їх репертуару, попов-
нення музейного фонду та 
бібліотечних  фондів  

Серпень-
вересень  

2004 року 

Управління куль-
тури облдержад-
міністрації 

Сізінцова Л.А. 
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17.  Ліквідація  протягом 2004-2005 років 

неповної зайнятості працівників 
культури, в тому числі у сільській 
місцевості  

Подати головному фінансово-
му управлінню облдержадмі-
ністрації пропозиції до  проек-
ту обласного бюджету на 2005 
рік щодо виділення коштів на 
переведення працівників 
культури, що працюють на 
умовах неповного робочого 
дня, на повну ставку  

Серпень-
вересень  

2004 року 

Управління куль-
тури облдержад-
міністрації 

Сізінцова Л.А. 

18.  Здійснення заходів щодо підтримки 
творчої молоді, удосконалення сис-
теми мистецької освіти та забезпе-
чення доступності навчання в закла-
дах художньо-естетичного напряму 

Провести протягом 2004/2005 
навчального року обласні 
творчі конкурси для обдаро-
ваних дітей і підлітків, фес-
тивалі художньо-естетичного 
напряму 

Протягом  
року 

Управління осві-
ти і науки обл-
держадміністра-
ції 

Сізінцова Л.А. 

19.  Реформування кіно-галузі відповідно 
до Закону України “Про Загальноде-
ржавну програму розвитку націона-
льної кіноіндустрії на 2003-2007 ро-
ки”, технічне переоснащення Націо-
нальної кіностудії ім. О.П. Довженка 
 

Забезпечити  виконання за-
ходів Програми поліпшення 
кінообслуговування населен-
ня Запорізької області на 
2004-2007 роки, затвердженої 
рішенням обласної ради  від 
11.06.2004 № 8 

Протягом 
року 

Управління куль-
тури облдержад-
міністрації 
 

Сізінцова Л.А. 

20.  Створення сприятливих умов для 
збереження та розвитку матеріально-
технічної бази у сфері фізичної 
культури і спорту, налагодження        
вітчизняного виробництва спортив-
ного устаткування та обладнання 
світового рівня, будівництва сучас-
них споруд, які б відповідали міжна-
родним стандартам  

Забезпечити виконання облас-
ного плану будівництва і ре-
конструкції спортивних 
об’єктів у Запорізькій області 
на 2003-2005 роки, затвердже-
ного  розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 
03.02.2003 № 44  

Протягом 
року 

Управління фізи-
чної культури, 
спорту та туриз-
му облдержадмі-
ністрації, рай-
держадміністра-
ції, міськвикон-
коми міст облас-
ного значення 

Світлицький А.А. 

21.  Сприяння розвитку готельного біз-
несу, будівництву інших об’єктів ту-
ристичної та курортно – рекреацій-
ної сфери, створенню готельних ме-
реж у туристичних центрах країни, 
формуванню цілісної системи розви-
тку дитячого та молодіжного туриз-
му  

Забезпечити реалізацію захо-
дів щодо підтримки розвитку 
молодіжного та дитячого ту-
ризму в Запорізькій області 
до 2010 року, затверджених 
розпорядженням голови обл-
держ-адміністрації від 
03.08.2004  № 326  

Поетапно, 
згідно з 
планом 
заходів 

Управління фізи-
чної культури, 
спорту та туризму 
облдержадмініст-
рації, райдержад-
міністрації, міськ-
виконкоми міст 
обласного значен-

Світлицький А.А. 
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22.  Облаштування необхідною туристи-
чною інфраструктурою транспорт-
них коридорів та шляхів сполучень, 
створення системи інформаційного 
забезпечення туристів у дорожньо-
транспортній мережі  

Забезпечити реалізацію  за-
вдань програми розвитку ре-
креаційно-курортного ком-
плексу та туризму в Запорі-
зькій області до 2010 року, 
затвердженої рішенням обла-
сної ради від 19.03.2004 № 22   
 

Поетапно, 
згідно з 
планом 
заходів 

Управління фізи-
чної культури, 
спорту та туризму 
облдержадмініст-
рації, райдержад-
міністрації, міськ-
виконкоми міст 
обласного значен-
ня 

Світлицький А.А. 

23.  Створення сприятливих умов для 
консолідації українського суспільст-
ва, збереження його історико-куль-
турної спадщини, сприяння етніч-
ному, культурному, мовному, духов-
ному розвитку українського народу, 
гармонізації міжнаціональних відно-
син 

Організувати проведення 
круглого столу “Міжетнічна 
толерантність як обов’язкова 
передумова міжнаціональної 
злагоди в регіоні” 
 
 

Жовтень 
2004 року 

Відділ у справах 
національностей, 
міграції та релі-
гій облдержадмі-
ністрації  
 

Стрюк А.І. 

24.  Удосконалення чинних і розроблен-
ня нових законодавчих актів, зокре-
ма “Про основні засади державної 
міграційної політики України”, “Про 
державну міграційну службу Украї-
ни”, “Про використання іноземної 
робочої сили в Україні”, “Про пра-
вовий статус іноземців” 

Розробити обласні заходи 
щодо сприяння адаптації в 
українське суспільство осіб, 
яким надано статус біженця 
України 

Вересень 
2004 року 

Відділ у справах 
національностей, 
міграції та релі-
гій облдержадмі-
ністрації 

Стрюк А.І. 

ІІ. 5. Інституційні перетворення * 
3.2. Утвердження інституту приватної власності, розвиток підприємництва та конкуренції ** 

25.  Завершення у 2004 році інвентариза-
ції об’єктів державної власності та 
забезпечення ведення реєстру дер-
жавного майна 

Забезпечити ведення реєстру 
державного майна, що не 
увійшло до статутних фондів 
акціонерних товариств, ство-
рених шляхом корпоратизації, 
засновником яких виступала 
облдержадміністрація 

Постійно Управління вла-
сності та корпо-
ративних прав 
облдержадмініст-
рації 

Самардак Г.В. 

ІІ. 4. Розвиток фінансової сфери * 
3.5. Підвищення ефективності державних фінансів ** 
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26.  Удосконалення міжбюджетних від-

носин 
Підготувати та подати Мініс-
терству фінансів України про-
позиції щодо удосконалення 
формули розподілу обсягу 
міжбюджетних трансфертів 

Серпень 
2004 року 

 

Головне фінан-
сове управління 
облдержадмініст-
рації 
 

Сін О.Ч 

27.  Врегулювання міжбюджетних відно-
син на рівні районів, територіальних 
громад сіл, селищ, міст районного 
значення та їх об’єднань 

Підготувати та подати 
Міністерству фінансів 
України пропозиції щодо вне-
сення змін до Методики 
розподілу обсягу 
міжбюджетних трансфертів 
між районним бюджетом та 
бюджетами міст районного 
значення, сіл, селищ   

Серпень 
2004 року 

 

Головне фінан-
сове управління 
облдержадмініст-
рації 
 
 

Сін О.Ч 

28.  Забезпечення ефективного функціо-
нування системи державних закупі-
вель і державного замовлення як ва-
желів державного регулювання еко-
номіки та підвищення ефективності 
використання державних коштів, 
унеможливлення фінансових пору-
шень та проявів корупції у цій сфері 

Провести протягом ІІ півріч-
чя п.р. 15 перевірок розпоря-
дників бюджетних коштів 
щодо додержання вимог За-
кону України “Про закупівлю 
товарів, робіт і послуг за 
державні кошти” шляхом 
проведення перевірок  
 

ІІ півріччя 
2004 року 

Головне управ-
ління економіки 
облдержадмініст-
рації 

Самардак Г.В. 

ІІ.7. Зовнішньоекономічні позиції.  
Розширення Європейського Союзу – нові можливості та перспективи для України * 

3.6. Міжнародне співробітництво ** 
29.  Створення сприятливих умов для 

розширення та поглиблення торго-
вельно-економічних зв’язків 
суб’єктів господарювання з інозем-
ними партнерами 

Створити на базі Запорізької 
торгово-промислової палати 
Бюро підтримки та залучення 
інвестицій 
Організувати виставково-
презентаційні заходи за учас-
тю іноземних компаній та 
установ на території області 
Сприяти: 
  укладанню нових та реаліза-
ції вже укладених міжрегіона-
льних угод про співробітницт-
во,  розробці та реалізації спі-

Протягом 
року 

Управління зов-
нішніх зносин та 
зовнішньоеконо-
мічної діяльності 
облдержадмініс-
трації, Запорізька 
торгово-промис-
лова палата 
 
Управління зов-
нішніх зносин та 
зовнішньоеконо-
мічної діяльності 

Самардак Г.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самардак Г.В. 
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льних міжрегіональних планів 
співробітництва; 
  організації візитів до області  
іноземних делегацій та 
представників дипломатично-
го корпусу, а також візитів 
офіційних делегацій області 
до іноземних країн 

облдержадмініст-
рації 

V. Зміцнення потенціалу регіонів та шляхи зменшення соціально-економічних диспропорцій регіонального розвитку * 
3.8. Підвищення координуючої ролі держави у реалізації регіональної політики ** 

30.  Поліпшення інвестиційного клімату, 
стану міського господарства, соціа-
льно-культурного та духовного від-
родження  малих міст України   

Забезпечити виконання за-
вдань, передбачених розпо-
рядженням голови облдержа-
дміністрації від 04.06.2004    
№ 239 “Про заходи щодо ре-
алізації Загальнодержавної 
програми розвитку малих 
міст”  

Протягом 
року 

Головне управ-
ління економіки 
разом з іншими 
структурними 
підрозділами      
облдержадмініст-
рації; райдержад-
міністрації; міськ-
виконкоми міст 
обласного значен-
ня 

Самардак  Г.В. 

31.  Запровадити з урахуванням європей-
ського досвіду критерії оцінки тери-
торіального розвитку та вибору на 
їхній основі депресивних територій 

Опрацювати та подати Мініс-
терству економіки та з питань 
європейської інтеграції Укра-
їни пропозиції щодо порядку 
визначення депресивного 
стану територій  

У триміся-
чний термін 
після при-
йняття За-

кону Украї-
ни “Про 

стимулю-
вання роз-
витку регі-

онів” 

Головне управ-
ління економіки 
разом з іншими 
структурними 
підрозділами обл-
держадміністрації, 
райдержадмініст-
рації, міськвикон-
коми міст облас-
ного значення 

Самардак  Г.В. 

32.  Розроблення та затвердження Дер-
жавної стратегії регіонального  роз-
витку і забезпечення фінансування її 
реалізації окремою бюджетною про-
грамою 
 

Розробити та затвердити в 
установленому порядку:  
Концепцію економічного та 
соціального розвитку Запорі-
зької області на 2004-2015 ро-
ки; 
Стратегію економічного та 
соціального розвитку Запорі-

 
 

Вересень 
2004 року 

 
 

Грудень 
2004 року 

Головне управ-
ління економіки 
разом з іншими 
структурними 
підрозділами       
облдержадмініс-
трації 

Самардак  Г.В. 
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зької області на 2004-2015 ро-
ки 

33.  Удосконалення механізму розподілу 
субвенцій на виконання інвестицій-
них проектів та спрямування їх на 
вирішення пріоритетних завдань 
розвитку територій на умовах        
співфінансування 
  

Підготувати та подати 
Міністерству фінансів 
України пропозиції щодо вне-
сення змін до проекту Закону 
України “Про Державний 
бюджет України на 2005 рік”  
в частині надання права об-
ласним державним адміністра-
ціям здійснювати розподіл 
коштів субвенції за об’єктами  

Серпень 
2004 року 

 

Головне фінан-
сове управління  
облдержадмініст-
рації 
 

Сін О.Ч. 

34.  Продовження роботи із співпраці 
центральних і місцевих органів ви-
конавчої влади та органів місцевого 
самоврядування з метою узгодження 
інтересів загальнодержавного і регі-
онального розвитку, спільного 
розв’язання проблем, що стримують 
розвиток регіонів; 
передбачити поетапний перехід у 
відносинах із органами місцевого 
самоврядування щодо розвитку те-
риторій на контрактну основу  
 

Підготувати та подати Мініс-
терству економіки та з питань 
європейської інтеграції Украї-
ни пропозиції: 
  до порядку запровадження 
договірних засад у відносинах 
між центральними органами 
виконавчої влади та органами  
місцевого самоврядування 
щодо здійснення спільних за-
ходів з розвитку регіонів;  
  до типової форми угоди що-
до регіонального розвитку 

У тримі-
сячний 

строк піс-
ля прий-
няття За-

кону 
України 

“Про 
стимулю-

вання 
розвитку 
регіонів” 

Головне управ-
ління економіки 
разом з іншими 
структурними 
підрозділами обл-
держадміністрації, 
райдержадмініст-
рації, міськвикон-
коми міст облас-
ного значення 

Самардак  Г.В. 

ІІ. Інноваційна складова економічного зростання * 
4.1. Удосконалення структури економіки на основі інноваційної моделі розвитку ** 

35.  Концентрація фінансово-економічних 
та інтелектуальних ресурсів держави 
на провідних напрямах науково-
технологічного оновлення виробниц-
тва шляхом розроблення та реалізації 
середньострокових галузевих і регіо-
нальних пріоритетів інноваційної дія-
льності 

Розробити та затвердити в 
установленому порядку  се-
редньострокові регіональні 
пріоритети інноваційної дія-
льності 

Вересень 
2004 року 

Управління осві-
ти і науки обл-
держадміністра-
ції 

Сізінцова Л.А. 

4.2. Утвердження конкурентоспроможного аграрного сектора економіки  
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36.  Стимулювання розвитку сільського-

сподарської кооперації, фермерських 
і селянських господарств, приватних 
підприємств та виробничих коопера-
тивів у сфері агробізнесу, переробки 
і збуту продукції 

Розробити проект Програми 
розвитку фермерських і се-
лянських господарств облас-
ті; забезпечити коригування 
проекту програми відповідно 
до змін чинного законодавст-
ва 

Грудень 
2004 року  

 
 

 

Головне управ-
ління сільського 
господарства і 
продовольства 
облдержадмініст-
рації, райдерж-  
адміністрації 

Вегеря С.М. 
 
 
 
 
 
 

37.  Стабілізація тваринництва шляхом 
запобігання скороченню поголів’я 
худоби і птиці, забезпечення сільсь-
когосподарських підприємств та осо-
бистих селянських господарств кор-
мами, розширення обсягу послуг з 
питань селекції та відтворення стада, 
заготівлі і збуту продукції 

Розробити та затвердити в 
установленому порядку Про-
граму стабілізації та розвитку 
тваринництва і птахівництва 
на 2005 – 2010 роки  

Грудень  
2004 року  

Головне управ-
ління сільського 
господарства і 
продовольства 
облдержадмініст-
рації, райдерж-  
адміністрації 

Вегеря С.М. 

38.  Проведення сприятливої цінової по-
літики щодо сільськогосподарської 
продукції шляхом закупівлі зерна до 
державного матеріального резерву в 
обсязі 1 млн. тонн, ДАК „Хліб Укра-
їни” – 0,5 млн. тонн і до регіональ-
них фондів – 1 млн. тонн 

Здійснити комплекс заходів 
щодо організації закупівель 
зерна до державного матеріа-
льного резерву в обсязі 53 тис. 
тонн, в регіональні ресурси – 
68 тис. тонн, заставних закупі-
вель -26 тис. тонн 

ІІ півріччя 
2004 року 

Головне управ-
ління сільського 
господарства і 
продовольства 
облдержадмініст-
рації, райдерж-    
адміністрації 

Вегеря С.М. 

39.  Залучення не менш як 1,2 млрд. гри-
вень на придбання насамперед скла-
дної сільськогосподарської техніки 
вітчизняного виробництва 

Визначити на конкурсних за-
садах сільськогосподарські 
підприємства, яким буде на-
дана часткова компенсація ва-
ртості складної сільськогоспо-
дарської техніки вітчизняного 
виробництва 

Протягом  
року 

Головне управ-
ління сільського 
господарства і 
продовольства 
облдержадмініст-
рації, райдержад-
міністрації 

Вегеря С.М. 

ІІ. Реальний сектор економіки. Енергетичні ринки України: напрями розвитку і вдосконалення * 
4.3. Розвиток паливно-енергетичного комплексу ** 

40.  Забезпечення прозорості  фінансово-
економічної діяльності підприємств 
паливно-енергетичного комплексу 

Забезпечити моніторинг:  
  фінансово-економічної дія-
льності генеруючих підпри-
ємств та підприємств з газо-
постачання; 
  розрахунків  підприємств па-
ливно-енергетичного компле-

Протягом 
року 

Головне управ-
ління промисло-
вості, енергети-
ки, транспорту та 
зв'язку облдерж-
адміністрації 

Самардак Г.В. 
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ксу з бюджетами всіх рівнів  

41.  Посилення відповідальності спожи-
вачів та постачальників за стан роз-
рахунків за енергоносії, подальше 
збільшення частки розрахунків у 
грошовій формі 

Проведення селекторних  на-
рад з питань розрахунків за 
спожиті енергоносії. Здійс-
нення щотижневого моніто-
рингу розрахунків за спожиті 
енергоносії. Проведення на-
рад з керівництвом підпри-
ємств та організацій, які не 
виконують зобов'язання щодо 
100-% оплати за спожиті  
енергоносії 
 

Протягом 
року 

 

Головне управ-
ління промисло-
вості, енергети-
ки, транспорту та 
зв'язку облдерж-
адміністрації 

Самардак Г.В. 

4.4. Ефективне використання промислового потенціалу ** 
42.  Виконання державної програми роз-

витку промисловості на 2003-2011 
роки 

Підготувати за участю про-
мислових підприємств облас-
ті та подати Міністерству 
промислової політики Украї-
ни пропозиції до проекту 
Державної програми розвит-
ку машинобудування 

Листопад 
2004 року 

Головні управлін-
ня: промисловос-
ті, енергетики, 
транспорту та 
зв’язку, економіки 
облдержадмініст-
рації 
 

Самардак Г.В. 

43.  Технічне оновлення агропромислово-
го виробництва та виконання плану 
заходів з реалізації Закону України 
„Про стимулювання розвитку вітчиз-
няного машинобудування для агро-
промислового комплексу”, створення 
умов для забезпечення потреб агро-
промислового комплексу в мінераль-
них добривах та засобах захисту рос-
лин, розширення мережі торговельно-
виставкових і фірмових технічних 
центрів. 

Опрацювати з сільськогоспо-
дарськими підприємствами 
області питання номенклату-
ри та кількості сільгосптехні-
ки, необхідної для проведен-
ня сільськогосподарських ро-
біт. 
Підготувати та подати Мініс-
терству промислової політики 
України  пропозиції до Дер-
жавної програми розвитку 
сільгоспмашинобудування 
України  
 
 

Грудень 
2004 року 

Головні управ-
ління: сільського 
господарства і 
продовольства, 
промисловості, 
енергетики, 
транспорту та 
зв’язку облдерж-
адміністрації 

Самардак Г.В. 

4.6. Поліпшення транспортного обслуговування, розвиток транспортної системи та дорожнього господарства ** 
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44.  Підвищення технічного рівня та без-

пеки експлуатації автомобільних до-
ріг і мостів, розбудова міжнародних 
транспортних коридорів, реконстру-
кція автомобільної дороги Київ-
Одеса 

Забезпечити  своєчасний та 
якісний поточний і капіталь-
ний ремонти, експлуатаційне 
утримання доріг  

Протягом 
року 

Служба автомо-
більних доріг у 
Запорізькій обла-
сті  

Самардак Г.В. 

45.  Підвищення рівня інформатизації 
транспортного процесу та інформа-
ційної взаємодії галузі транспорту з 
іншими галузями економіки 

Забезпечити створення обла-
сної автостанційної 
комп’ютерної мережі 

Грудень 
2004 року 

Головне управ-
ління промисло-
вості, енергети-
ки, транспорту та 
зв’язку облдерж-
адміністрації, 
ВАТ "Запоріжав-
тотранс” 

Самардак Г.В. 

ІІ. 6. Розвиток соціальної сфери * 
4.8. Реформування житлово-комунального господарства ** 

46.  Розвиток конкурентних відносин у 
житлово-комунальній сфері, сприян-
ня створенню об’єднань співвласни-
ків багатоквартирних будинків та за-
лучення приватних підприємств до 
обслуговування житла, підвищення 
рівня та якості послуг 

Забезпечити виконання міс-
цевих програм по реформу-
ванню житлово-комунально-
го господарства на територі-
ях області. 
Сприяти створенню об’єд-
нань співвласників багатоква-
ртирних будинків та залучен-
ню до надання послуг підпри-
ємств недержавної форми вла-
сності 

Протягом 
року 

Управління жит-
лово-комуналь-
ного господарст-
ва облдержадмі-
ністрації, рай- 
держадміністра-
ції, міськвикон-
коми міст облас-
ного значення 

Самардак Г.В. 

47.  Забезпечення ефективного викорис-
тання коштів державного бюджету 
для здійснення  заходів із запобіган-
ня аваріям та техногенним катастро-
фам у житлово-комунальному гос-
подарстві на умовах його співфінан-
сування з місцевих бюджетів 

Забезпечити цільове викорис-
тання коштів Державного бю-
джету в сумі 13,485 млн. грн., 
визначених постановою Кабі-
нету Міністрів України від 
19.04.2004 № 510 для здіснен-
ня заходів із запобігання ава-
ріям та техногенним катаст-
рофам у житлово-комуналь-
ному господарстві та на інших 
 
 

Грудень 
2004 року 

Управління: жит-
лово-комуналь-
ного господарст-
ва, капітального 
будівництва обл-
держадміністрації, 
головне фінансове 
управління облде-
ржадміністрації, 
Запорізький,  
Бердянський,  
Мелітополь-

Самардак Г.В. 
Сін О.Ч. 
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об’єктах комунальної власно-
сті 

ський,         Енер-
годарський міськ-
виконкоми 

5.2. Охорона довкілля, раціональне використання та відтворення природних ресурсів ** 
48.  Створення Національного екологіч-

ного фонду, системи екологічного 
аудиту і страхування 
 

Взяти участь у реалізації 
державної системи екологіч-
ного аудиту  

IV квартал 
2004 року 

Державне управ-
ління екології та 
природних ресур-
сів в Запорізькій 
області 

Самардак Г.В. 

49.  Удосконалення державної системи 
екологічного моніторингу 

Організувати проведення на-
ради територіальної Міжві-
домчої комісії з питань моні-
торингу довкілля 
 

Жовтень 
2004 року 

Державне управ-
ління екології та 
природних ре-
сурсів в Запорі-
зькій області 

Самардак Г.В. 

Оборонна політика України у глобальній перспективі * 
6. Зміцнення обороноздатності держави ** 

50.  Забезпечення  соціального захисту 
військовослужбовців, осіб, які звіль-
нюються з військової служби у 
зв’язку з реформуванням Збройних 
Сил, ветеранів військової служби та 
членів ії сімей, виконання Комплек-
сної програми забезпечення житлом 
військовослужбовців та членів їх сі-
мей 

Забезпечити ефективне вико-
ристання цільової державної 
субвенції на придбання жит-
ла військовослужбовцям та 
членам їх сімей 
 

ІІ півріччя 
2004 року  

Координаційна 
рада з питань за-
безпечення жит-
лом військово-
службовців таё 
членів їх сімей, 
відділ з питань ді-
яльності право-
охоронних орга-
нів, оборонної та 
мобілізаційної ро-
боти апарату обл-
держадміністрації  

Самардак Г.В. 

 
 

Заступник голови, керівник  
апарату  облдержадміністрації                                                             Г.Ф. Коваленко 

 


